BEDRIFTSPROFILEN

Lars Jøran Flesjå i Finnøy Betong lanserer flytebrygger som
nytt produkt.

Nybygget til Åkra Elektriske er et av byggene som er laget av betongelementene fra Finnøy Betong.

Finnøy Betong får flere bein å stå på
Finnøy Betong AS er en familiebedrift i
ordets rette forstand. Siden Jan Kristen
Flesjå i 1996 bygde betongblandeverk og
startet opp hjemme på gården på Flesjå
på Finnøy, har det blitt 20 arbeidsplasser i firmaet. På lønningslista finner man
barna, Lars Jøran, Thomas og Kathrine
Flesjå. I fjor omsatte bedriften betong og
betongvarer for 61 millioner kroner.
- Bedriften har til nå hatt to bein å stå på. Ferdigbetongproduksjonen, som min far styrer,
har stått for rundt halvparten av omsetningen de siste årene. Blandeverket for betong
er datastyrt og moderne, og betong av høy
kvalitet. Den flotte kvaliteten på sanden som
vi får til Finnøy med skip, gjør at vi er kjent
for høy kvalitet.
Jeg har ansvaret for produksjonen av betongelementer. Produksjonen av betongelementer startet i 1999, og tre år senere hadde
vi bygget en moderne betongelementfabrikk. I disse dager sjøsetter imidlertid Finnøy
Betong et nytt produkt, forteller Lars Jøran
Flesjå.
”Sjøsetter” er bokstavelig ment, produktet
som skal bli det tredje benet å stå på for
Finnøy Betong er flytebrygger.

Etter Finnfast”

- En stor del av veksten de siste årene har
vært innen ferdigbetong, ettersom vi har
levert betongen til Finnfast. Dette er et omfattende undersjøisk tunnelprosjekt som
har knyttet Finnøy og Talgje til Rennesøy,
og dermed landfast. Men i disse dager er
prosjektet ferdig, og vi har lenge jobbet målbevisst for å utvikle produkter som vi skal
bruke den ledige kapasiteten til. Resultatet
ble de nye flytebryggene. De 18 tonn tunge
konstruksjonene er 10 meter lange og 2,5
meter brede. Ved å koble dem sammen flere
elementer kan bryggene bli så lange man
måtte ønske. I noen tilfeller er det også behov for bølgebrytere, og det løser vi med å
sørge for at de stikker dypere, sier Lars Jøran
Flesjå.

landbruk. Men her er det snakk om ”skreddersøm”, så selv om de fleste av våre kunder
skal ha større bygg, leverer vi alt fra garasjer
og oppover. Mens markedet for ferdigbetong
naturlig nok har geografiske begrensninger
fordi flytende betong er ”ferskvare med begrenset holdbarhet”, og fordi den blir for
dyr om den skal transporteres for langt, kan
elementene selges hvor som helst. Vi leverer betongelementer over hele Sør-Norge.
Mange av byggene er på Haugalandet. Eksempler på slike bygg finner man i Ølensvåg
hvor Europris har flyttet inn i nybygg, og i
Åkrehamn hvor bygget til Åkra Elektriske
(Elkjøp) er et bygg vi er stolte av, sier Flesjå.

De som trenger en flytebrygge skal som oftest også ha uteliggere og annet utstyr.
- Vi samarbeider med andre som leverer
komplette løsninger basert på våre betongbrygger.
300 prosjekter til nå

- Det er imidlertid betongelementer til byggeindustrien som er volumproduktet. Til
nå har vi gjennomført 300 prosjekter, for
det meste næringsbygg og bygninger til
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